
      

 

 

           

 
 

แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัท 

ซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน 

 

คำอธิบายแบบคำขอ และขอควรรับทราบ 

1. ผูยื่นคำขอโปรดกรอกรายละเอียดในสวนท่ี 1 และลงนามในสวนท่ี 2 ใหครบถวน 

2. โปรดพิจารณา และจัดเตรียมเอกสารท่ีกำหนดในหัวขอรายละเอียดประกอบการพิจารณาของสวนท่ี 1  

3. ผูยื่นคำขอตองเปนผูไดรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาและ/หรือไดรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

4. ผูยื่นคำขอตองยื่นคำขอจดทะเบียนในประเภทการประกอบธุรกิจสัญญาลวงหนาตามหลักเกณฑของประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทตัวแทนซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายลวงหนาและผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการจดทะเบียน

เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทเปนท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

5. กรณีผูยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียน หรือไมมีการควบบริษัทเขากันและไมไดมีการจดทะเบียนบริษัทใหม

ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีมีมติการใหควบบริษัทเขากันของท่ีประชุมผู ถือหุน จะมีผลใหการจดทะเบียน 

เปนอันสิ้นสุดลง หรือสำนักงานจะจำหนายคำขอออกจากสารบบ แลวแตกรณี 

6. กรณีเปนสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทหลักทรัพย ตองมีการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย

ท่ีกำกับดูแลการควบกิจการของบริษัทหลักทรัพย สถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิตนั้นดวยแลวแตกรณี  

หากไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว จะมีผลใหการจดทะเบียนเปนอันสิ้นสุดลง กรณีบริษัทดังกลาว 

ไมไดรับการจดทะเบียน สำนักงานจะจำหนายคำขอของบริษัทนั้นออกจากสารบบ 

 

แบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน 
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วันท่ี       

 

สวนท่ี 1 : การขอจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

1.   ขอมูลเกี่ยวกับผูย่ืนคำขอจดทะเบียน  

1.1 ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

ช่ือบริษัท 

(ภาษาไทย)                                                                                                .   .             

(ภาษาอังกฤษ)                                                                                            .      

   

      ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

ช่ือบริษัท 

 (ภาษาไทย)                                                                                             .   .                

              (ภาษาอังกฤษ)                                                                                        ….    

 

1.2 ท่ีตั้งสำนักงานใหญของผูยื่นคำขอรายท่ี 1   

                     

      หมายเลขโทรศัพท                                               หมายเลขโทรสาร                

      ท่ีตั้งสำนักงานใหญของผูยื่นคำขอรายท่ี 2                 

                                                                                                                                                                                                                                                           

หมายเลขโทรศัพท                                                หมายเลขโทรสาร                                                          
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1.3 ขอมูลประเภทการจดทะเบียนและ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา และประเภท

ธุรกิจท่ีประกอบในปจจุบัน (กรณีไดรับท้ังการจดทะเบียนและใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

โปรดกรอกท้ัง 2 ตาราง)  

 

บริษัท ประเภทการประกอบธุรกิจท่ีไดรับจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

 

 

บริษัท ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีไดรับ 

 

ประเภทธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาท่ีประกอบ  

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

  

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

  

 

2.   ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากัน  

2.1 ประเภทการประกอบธุรกิจท่ีขอจดทะเบียน 

  การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

  การเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

  การเปนท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

  การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

2.2 ประเภทนติิบุคคลของบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากัน 

 สถาบันการเงิน 

 บริษัทประกันชีวิต 

 บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ   
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3.   รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 3.1 ผูยื่นคำขอตองไดรับมติใหควบบริษัทจากท่ีประชุมผูถือหุนของแตละบริษัท  

-  ใหแสดงมติใหควบบริษัทของท่ีประชุมบริษัทผูยื่นคำขอทุกราย 

3.2 การไดรับอนุญาตจากองคกรหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย (เฉพาะกรณีผูยื่นคำขอเปนสถาบันการเงิน 

หรือบริษัทประกันชีวิต)  

-  ใหแสดงหนังสืออนุญาต หรือประกาศท่ีออกโดยองคกรหรือหนวยงานดังกลาวท่ีอนุญาตใหผูยื่น 

   คำขอสามารถดำเนินการควบเขากันไดตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายวาดวยธุรกิจ 

 ประกันชีวิต  

3.3 การดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรอง (กรณีผูยื่นคำขอเปนสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันชีวิต)  

-  ใหแสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงไดวาผูยื่นคำขอสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได 

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของผูยื่นคำขอจดทะเบียนกำหนดในงวดลาสุด 

3.4 บริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากันตองแสดงระบบงาน และความพรอมของบุคลากรท่ีเหมาะสมเพียงพอ

ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (ก)  การบริหารงานท่ีดีและประสิทธิภาพ 

 (ข)  ระบบงานท่ีมีความพรอมในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามประเภทท่ีขอจดทะเบียน 

 (ค)  ความพรอมดานบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานดานธุรกิจสัญญาซ้ือขายตามประเภทท่ีขอจดทะเบียน 

 (ง)  ความพรอมดานบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงานดานธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามประเภท 

       ท่ีขอประกอบธุรกิจ 

3.5 การคืน หรือโอนทรัพยสินของลูกคา หรือดำเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองทรัพยสินลูกคาตามท่ี

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจาก 

การควบเขากัน เชน กรณีบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภท ส-1  

ควบเขากับบริษัทท่ีไดรับการจดทะเบียนเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา เม่ือควบเขากันแลวประสงค 

จะใหบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากันเปนผูคาสัญญาจดทะเบียนเทานั้น เปนตน  

-  ผูยื่นคำขอตองแสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีการดำเนินการคืนทรัพยสินใหแกลูกคา  

  หรือโอนทรัพยสินของลูกคาไปยังผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนท่ีลูกคาแจงความประสงคไว หรือดำเนินการ   

   อ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยสินของลูกคาหรือเพ่ือประโยชนในการคุมครองทรัพยสินของลูกคาเปนสำคัญ 
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กรณีท่ีบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากันเปน บล. และขอรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือการเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

ใหระบุเพ่ิมเติม ดังนี ้

นโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการดานการปฏิบัติการ และระบบ 

การควบคุมภายใน โดยอยางนอยใหแสดงถึง 

(ก) นโยบายและมาตรการท่ีเปนลายลักษณอักษร 

(ข) การกำหนดและการแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการดังกลาวไดผานความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการหรือคณะผูบริหารท่ีมีอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกอนทุกครั้ง 

(ค) จำนวนและขอมูลเก่ียวกับบุคลากรท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากการทำธุรกรรม

ดานสัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยใหระบุรายชื่อ ตำแหนง ประวัติการศึกษา ประสบการณการทำงาน 

และประวัติการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ (ถามี) เชน CISA CFA เปนตน  

(ง) การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ใหอธิบายข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติเครดิต มาตรฐานการวัด  

credit exposure การกำหนด credit limits ของคูสัญญา  

(จ) การบริหารความเสี่ยงดานราคา ใหอธิบายข้ันตอนและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

ดานราคาของเงินลงทุน สัญญาซ้ือขายลวงหนา และสินคาหรือตัวแปรอางอิงในประเด็นตาง ๆ  

เชน การจำกัดฐานะสัญญาซ้ือขายลวงหนา (position limit) ในดานตาง ๆ pricing model ท่ีใช  

วิธีการและความถ่ีท่ีใชในการ mark to market การเรียกหลักประกัน และการเตรียมความพรอม 

เพ่ือรองรับความผันผวนของราคา เปนตน 

(ฉ) การควบคุมความเสี่ยงดานเอกสารสัญญา (legal risk) เชน มีการใชสัญญามาตรฐาน หากไมได  

มีการใชสัญญามาตรฐานใหระบุวิธีการตรวจสอบการมีผลใชบังคับสัญญาดังกลาว เปนตน  

(ช) วิธีปฏิบัติ เก่ียวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน  

และการรายงานความเสี่ยงตอผูบริหารตามสายงาน 

(ซ) ระบบท่ีเหมาะสมและเชื่อถือไดในการบันทึกขอมูลและการรายงานขอมูลตอผูบริหารตามลำดับชั้น 

(ฌ) ข้ันตอน และวิธีการในการควบคุมและติดตามใหมีการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และ  

ระบบท่ีวางไว   

หมายเหตุ  กรณีบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากันเปนสถาบันการเงิน และยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือการเปนผูคาสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา ใหแสดงเอกสารท่ียื่นตอธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องเก่ียวกับระบบในการปองกันและมาตรการ 

ในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง การจัดการดานการปฏิบัติการ และระบบการควบคุมภายในดวย 
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สวนท่ี 2 : คำรับรองและคำยินยอมของผูย่ืนคำขอจดทะเบียน 

 

 ผูยื่นคำขอขอรับรองวาบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน มีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกำหนด 

ใน ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก าร  ก .ล .ต . ว า ด ว ย ก ารป ระก อบ ธุ ร กิ จ สั ญ ญ า ซ้ื อ ข าย ล ว งห น าส ำห รั บ 

บริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน รวมถึงประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา และการเปนผูคาสัญญา 

ซ้ือขายลวงหนา หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาประเภทการเปนท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย 

การจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

(แลวแตกรณี) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัท

ซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา  พ.ศ. 2546  และขอรับรอง

วาขอความในแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอท่ีแนบมานี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ   

 

 

 ลายมือชื่อ    กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ 

ผูกพันนิติบุคคลผูขอจดทะเบียน  

 ตำแหนง   

 วันท่ี   

ประทับตรา (ถามี) 

 

 ลายมือชื่อ    กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ 

ผูกพันนิติบุคคลผูขอจดทะเบียน 

 ตำแหนง   

 วันท่ี   

       ประทับตรา (ถามี) 

 

หมายเหตุ  

1.  ผูยื่นคำขออาจจะจัดพิมพแบบคำขอใหมโดยใหมีรูปแบบและขอความครบถวนตามแบบคำขอนี้ได 

2.  การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอท่ีเปนตนฉบับ ตองลงนามโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

     ผูกพันนิติบุคคลผูขอจดทะเบียนทุกหนา  กรณีเปนเอกสารสำเนาตองลงนามรับรองความถูกตองทุกหนา 
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เจาหนาท่ีของผูขอจดทะเบียนท่ีสำนักงานติดตอได. 

(1)  ชื่อ...........................................................................................................................................…………..   

ตำแหนง .................................................. หมายเลขโทรศัพท .................................................................. 

หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................…. 

(2)  ชื่อ.......................................................................................………..…...................................……………….. 

ตำแหนง .................................................. หมายเลขโทรศัพท ................................................................... 

หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................……ท                                                                                                                                          
 

คำแนะนำสำหรับการย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของแบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน   

1. การจัดทำแบบคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน

ใหผูยื่นคำขอทุกรายจัดทำขอมูลโดยแสดงรายการตามท่ีกำหนดในขอถัดไป 

2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากันประกอบแบบคำขอนี ้

(ก) ผูยื่นคำขอตองแสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงโครงสรางการบริหารจัดการ อำนาจหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบของสวนงาน ระบบงาน และบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  การลวงรูขอมูลภายใน  

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจของบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบบริษัทเขากัน 

โดยตองระบุมาตรการในการควบคุมและติดตามงานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการท่ีวางไว 

รวมถึงความพรอมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธรุกิจตามประเภทท่ีขอประกอบธุรกิจ  

(ข) ขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีจะทำหนาท่ีเปนกรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ และ

ขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีเปน หรือจะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการควบบริษัทเขากัน 

ใหระบุชื่อ ตำแหนง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไมมี) ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ การดำรงตำแหนง และการถือหุนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 

(ค) เอกสารรายงานการประชุมผูถือหุนหรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงมติการใหควบบริษัทเขากันของท่ีประชุม 

ผูถือหุนของผูยื่นคำขอ 

(ง) กรณีผูยื่นคำขอเปนสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ใหจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดง

การดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายการควบกิจการของหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือ

บริษัทประกันชีวิต แลวแตกรณี (ถามี) 

(จ) กรณีผูยื่นคำขอประสงคจะใหบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบบริษัทเขากันไดรับใบอนุญาตประเภทท่ีมิได

ครอบคลุมประเภทธุรกิจท่ีไดรับแตเดิม ผูยื่นคำขอตองแสดงเอกสารหลักฐานวาไดมีการดำเนินการ 

คืนทรัพยสินใหแกลูกคา หรือโอนทรัพยสินของลูกคาไปยังผูประกอบธุรกิจรายอ่ืน ท่ีลูกคา 

แจงความประสงค ไว  หรือดำเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยสินของลูกคาหรือเพ่ือประโยชน  

ในการคุมครองทรัพยสินของลูกคาเปนสำคัญ    
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